
Z Á P I S 
 
 
Ze schůze Komise městské části č. 11 – Tabulový vrch, konané dne 24.2.2011 
v zasedací místnosti komise. Karafiátova 6, Olomouc. 
Přítomni: JUDr. P. Titz, Ing. Petr Domácí, Ing. Vladimír Buk, Ing. Jarmila 
Marková, RNDr. Jiří Stranyánek. 
Za Policii ČR  byli přítomni dva příslušníci, za Městskou policii jeden 
příslušník. 
 
 
Zahájení: Předseda KMČ č. 11 přivítal přítomné a konstatoval, že KMČ je 
schopna usnášení. 
 
1/ Proběhla kontrola uložených úkolů z předchozí schůze a bylo konstatováno, 
že byly splněny. 
 
2/ Proběhlo  projednání Petice občanů Tabulového vrchu na zřízení autobusové 
zastávky na ulici Okružní. Petice byla předběžně projednána na SMOL a bylo 
konstatováno, že se nejedná o Petici pravém slova smyslu, protože nebyl 
ustanoven pro tuto akci Petiční výbor v souladu se zákonem. Přesto  jsou 
předložené archy se 100 podpisy považovány za  důležité  a požadavek občanů 
k této věci  bude projednán se stejnou vážnosti. Rovněž proběhlo jednání na 
SMOL k požadavku na zřízení přechodu na ulici Okružní směrem  z ulice Jílová  
k letišti.  
 
3/ Stanovisko k dohodám o záboru veřejné zeleně nebo k prodeji a pronájmu 
majetku SMOL. 

- Č.j. SMOL/OPK/79/400/2011/Št- ul. na Chmelnici havárie vodovod. 
Řadu 

- Č.j. SMOL/OPK/79/401/2011/Št – ul. Hněvotínská  havárie vodovod. 
řadu 

- Č.j.  SMOL/OPK/79/384/2011/Št – ul. Frágnerova – dlažba a chodník 
- Č.j. SMOL/OPK/79/304/2011/Št – ul. Na Chmelnici havárie vod. řadu   

 
4/ Vybudování Úřadu práce na ulici Hněvotínská.  
KMČ č. 11 projednala informaci o záměru vybudovat v prostoru bývalých 
kasáren, novou moderní budovu Úřadu práce. Přestože SMOL nabízelo jiné 
vhodné stavební pozemky, ministerstvo Práce a sociálních věcí tuto nabídku 
neakceptovalo. Lze tedy předpokládat, že stavba bude realizována i přes protesty 
občanů bydlících na novém sídlišti. 
 
 



5/ Různé: Zástupce Městské policie informoval  výbor KMČ č. 11 o množících 
se krádežích v domech na Tabulovém vrchu. Jsou vykrádány především sklepy a 
kolárny. Je nutné důsledné zamykání domů a jakékoliv podezřelé jednání skupin 
osob nebo jednotlivců na veřejnosti nebo v okolí domů, okamžitě hlásit policii. 
Předseda KMČ č. 11 informoval přítomné, že opětovně budou zahájeny sběrné 
soboty. Rozpis bude včas vyvěšen v informačních skříních  komise. Rozlomená 
a poškozená vývěsní skříňka na ulici Kmochova je již opravena. 
Schůze skončila ve 20.00 hodin. Příští schůze se bude konat dne 31.března 2011. 
 
 
 
Zapsal: 
JUDr. Přemysl Titz 
 
Olomouc 3.3.2011  
 
 


